
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

ORDRE EMT/157/2021, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
l'ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal
d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix
discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en molts sectors, persistint la incertesa
sobre la plena capacitat de recuperació de l´ocupació, fet que requereix un desplegament continu de mesures
extraordinàries de caràcter social i econòmic. Aquesta Ordre té per objecte establir mesures urgents de suport
a les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència
de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació
extraordinària.

Els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 s'estan prolongant i es segueixen manifestant amb
intensitat. A aquests efectes, cal afegir-hi els que deriven de les mesures que s'han hagut d'adoptar en els
darrers mesos per contenir el virus.

El context econòmic i social generat per la pandèmia provocada per la COVID-19 i les mesures que s'han hagut
d'adoptar per evitar-ne la propagació han ocasionat la suspensió o reducció de l'activitat empresarial, amb una
massiva repercussió en l'ocupació de les persones assalariades, que s'han vist afectades en gran manera per la
suspensió dels contractes, la reducció de la jornada de treball o els expedients de regulació temporal
d'ocupació, basats en el Reial decret Llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l
´ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, que entre d´altres mesures,
acorda la pròrroga dels Expedients Temporal d'Ocupació (ERTOS) fins al 30 de setembre de 2021, del Reial
decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i
social de la COVID-19.

Les persones que tenen els contractes de treball suspesos o que han vist reduïda la seva jornada i cobren la
prestació per desocupació, o la prestació extraordinària en el cas de persones treballadores amb contracte fix
discontinu, d'acord amb el Reial decret Llei 11/2021 de 27 de maig, esmentat, encara que mantenen el seu lloc
de treball, pateixen una disminució important dels seus ingressos salarials durant aquest període, situació que
s'agreuja especialment en el cas de les persones que han estat un major nombre de dies en aquesta situació
en el període.

Per aquest motiu, es va aprovar l´Ordre TSF/63/2021, de 15 de març, de bases reguladores per a la concessió
d'un ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal
d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu
beneficiàries de la prestació extraordinària, i a la Resolució TSF/804/2021 de 19 de març, per la qual s'obre la
convocatòria extraordinària per a l'any 2021 per a la concessió de l'ajut adreçat a les persones afectades per
un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a les
persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (ref. BDNS 554145). Els
beneficiaris d'aquest ajut eren les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal
d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i les persones amb contracte fix discontinu
beneficiàries de la prestació extraordinària, que estaven en aquesta situació almenys 1 dia en el període de l´1
al 31 de desembre de 2020 i que va cobrir el període del 14 de març de 2020 a 31 de desembre de 2020 i que
van sol·licitar 141.795 persones.

Vista la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de
la COVID-19 i de les prestacions extraordinàries esmentades, es fa necessari aprovar un nou ajut per a
persones que es troben en aquesta situació almenys 1 dia en el període de l´1 de maig al 31 de maig de 2021.
Per tal d´establir el còmput de dies que determina l´import d´aquest ajut es prendrà com a període de
referencia el comprés entre l´1 de gener de 2021 al 31 de maig de 2021, i beneficiarà a les persones que
compleixen els requisits establerts.

La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral i el Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, conscients d'aquesta situació, prioritzen protegir les persones en situació de més
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vulnerabilitat i consideren necessari establir, juntament amb les mesures dirigides a reforçar l'ocupació en
aquesta fase de recuperació progressiva de la normalitat, un complement a la prestació per desocupació, i a la
prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, que afecta especialment a
les persones que han estat més temps en aquesta situació en el període des de l´1 de gener de 2021 al 31 de
maig de 2021, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució dels ingressos i contribuir a mantenir, tant
com es pugui, un nivell de vida digne que permeti la cobertura de les seves necessitats.

El Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control
financer, regula el règim jurídic dels ajuts extraordinaris i, respecte de la regulació actual del procediment de
concessió d'ajuts, incorpora un tràmit potestatiu d'inscripció prèvia al procediment de concessió d'ajuts en
situacions de caràcter excepcional, com els que es requereixen en la situació actual de pandèmia originada per
la COVID-19 i que tenen com a característica primordial el fet de tenir un nombre de beneficiaris potencials
molt rellevant.

Aquest tràmit s'estableix amb la finalitat de determinar amb claredat els termes en els quals s'ha de concedir
l'ajut i perquè l'Administració disposi de les dades que siguin rellevants per definir les bases i la convocatòria
respectiva.

En l'apartat 1.1.c) de l'article 1 del Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, es preveu que la regulació de la
inscripció prèvia s'ha d'establir mitjançant una ordre en la qual també hi han de constar l'objecte dels ajuts, les
condicions que han de complir les persones interessades, el contingut de la informació que s'ha de facilitar, així
com el termini i el mecanisme de presentació de la informació necessària per a aquests efectes.

Pels motius exposats, es preveu convocar un segon ajut extraordinari per a persones treballadores afectades
per un expedient de regulació temporal d'ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i per a
persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació extraordinària, d'acord amb l'article 9 del
Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació

A aquests efectes, el 29 de juny de 2021 es publica l'Ordre EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s'obre el
tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de
regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb
contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

La inscripció prèvia permet a les persones inscrites, un cop s'hagi publicat la convocatòria, tenir el caràcter de
persones sol·licitants de l'ajut, les quals en poden ser beneficiàries si, a més, compleixen els requisits que
estableixen les bases reguladores.

Atesa la disposició addicional única del Decret llei 7/2021, de 9 de febrer, de mesures extraordinàries en
matèria de cooperatives, empreses i entitats de l'economia social, com a conseqüència de la crisi derivada de
la COVID-19 i de modificació del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en
matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19;

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i el
Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública;

Atesa la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de
Catalunya;

Atesa la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Atesa la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació;

Atesa la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Atesa la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia;

Atesa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència;

Atesa l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions,

Atesa la Resolució PDA/2020/2020, de 20 de juny, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, per la qual
s'estableixen criteris excepcionals per a l'ús dels sistemes d'identificació i signatura electrònica;

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut
Laboral, en ús de les facultats que m'atorga l'article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern,
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Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a persones treballadores
afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la
COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. Les bases
reguladores es detallen en l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Disposició addicional

Aquesta Ordre s'entén automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que es
pugui promulgar amb posterioritat a la seva entrada en vigor. Les referències a la normativa de concreta
aplicació s'entenen fetes per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 22 de juliol de 2021

Roger Torrent i Ramió

Conseller d'Empresa i Treball

Annex 1

Bases reguladores

1.Objecte

L´objecte d'aquesta Ordre és regular el procediment per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a les
persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) actiu, a conseqüència de la
suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció
adoptades per pal·liar la COVID-19, i a les persones amb contracte fix discontinu que perceben la prestació
extraordinària, d´acord amb l´article 4 del Reial decret Llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents
per a la defensa de l´ocupació, reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, que prorroga
les mesures de protecció de les persones treballadores recollides a Reial decret llei 30/2020, de 29 de
setembre, de mesures socials en defensa de l´ocupació

2. Ajuts

Aquest ajut extraordinari consisteix en una prestació econòmica de pagament únic i té la finalitat de
complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones que es troben en situació de cobrament de la
prestació per desocupació i la prestació extraordinària per a contractes fixos discontinus.
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3. Persones beneficiàries

3.1 Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les persones físiques treballadores per compte d'altri, incloent-hi les
persones amb contracte fix discontinu, i les persones sòcies treballadores de societats laborals i de
cooperatives de treball associades.

3.2 Totes les persones, per poder ser beneficiàries, han d'haver presentat el formulari d'inscripció prèvia que
preveu l'Ordre EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut
extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com
a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de
la prestació extraordinària.

4. Requisits

4.1 Per accedir a l'ajut, els requisits que han de complir les persones beneficiàries són els següents:

a) Tenir el domicili de residència en un municipi de Catalunya de l'1 al 31 de maig de 2021, període en què la
persona sol·licitant percebia l'ERTO o l'ajuda extraordinària.

b) Haver estat incloses en un expedient de regulació temporal d'ocupació actiu, amb suspensió total o parcial
del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major
relacionades amb la COVID-19, almenys un dia durant el període comprès entre l'1 i el 31 de maig de 2021, o
tenir contracte fix discontinu i ser beneficiàries de la prestació extraordinària que es preveu a l'article 4 del
Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig , sobre mesures urgents per a la defensa de l´ocupació, reactivació
econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, que prorroga les mesures del Reial decret llei 30/2020, de
29 de setembre, de mesures socials en defensa de l´ocupació durant el període esmentat.

Es considera que concorren causes de força major derivades de la COVID-19 en els supòsits en què l'empresa
hagi decidit suspendre els contractes, d'acord amb el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19; el Reial decret llei 24/2020,
de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de
competitivitat del sector industrial, el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en
defensa de l'ocupació i el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig , sobre mesures urgents per a la defensa de
l´ocupació, reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms.

c) Ser titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), o de la
prestació extraordinària que preveu l'article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures
socials en defensa de l'ocupació, en el període indicat a la lletra b) d'aquesta base, o tenir pendent el
reconeixement de la prestació per part del SEPE en el mateix període esmentat.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiària que
preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

5. Quantia de l'ajut

La quantia per atorgar es determina en funció dels dies de suspensió del contracte o de la percepció de la
prestació extraordinària, en el cas de les persones amb contracte fix discontinu; concretament, des del primer
dia fins a un màxim de 151 dies (en el període de l'1 de gener de 2021 a 31 de maig de 2021). Segons els dies
de suspensió, s'estableixen els dos trams següents:

a) Tram 1: d'1 dia a 90 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació
extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.

b) Tram 2: de 91 a 151 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació
extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.

La resolució de convocatòria ha d'establir la quantia a percebre per a cadascun dels trams, que es s'ha de
determinar d'acord amb un import fix, que ha de prendre com a referència l'IPREM, ajustat a l'equivalent diari
per persona, d'acord amb l'informe tècnic motivat corresponent.

6. Sol·licitud i documentació complementària

6.1 La presentació del formulari d'inscripció prèvia, feta en els termes que disposa l'Ordre EMT/137/2021, de
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25 de juny, és una condició necessària per poder percebre l'ajut. El formulari esmentat, emplenat amb les
dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut.

6.2 L'aportació de documentació complementària respecte a l'ajut que preveu aquesta Ordre s'ha de fer
exclusivament per mitjans telemàtics. La informació per fer aquesta aportació de documentació estarà
disponible a l'apartat Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(https://web.gencat.cat/ca/tramits).

6.3 Les persones beneficiàries poden fer el seguiment de l'estat d'aquest tràmit a l'Àrea privada del web de la
Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat).

6.4 El formulari d'aportació de documentació inclou la declaració responsable per manifestar que els documents
adjuntats són còpies idèntiques dels documents originals. En aquest sentit, cal tenir en compte l'article 28.7 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que estableix que les persones interessades es responsabilitzen de la veracitat
dels documents que presentin.

6.5 La presentació de la sol·licitud de l'ajut faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la
veracitat de les dades que hi consten o es declaren, i per demanar que s'aporti la documentació
complementària que es consideri necessària amb la finalitat d'acreditar les dades que figuren a la sol·licitud. La
inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial de qualsevol dada o document que acompanyi la
sol·licitud o l'aportació de documentació, o que consti en una declaració responsable, deixen sense efecte
aquest tràmit, des del moment en què se'n tingui constància i amb l'audiència prèvia de la persona interessada
i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud, sens perjudici que puguin ser causa de revocació
de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

6.6 La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'Administració per obtenir per mitjans electrònics
les dades relatives a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

6.7 La identificació i la signatura electrònica de les persones interessades s'han de fer mitjançant els sistemes
d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica, d'acord amb els criteris que estableix
l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica, en
els termes que preveu la disposició transitòria setena del Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

S'admeten els sistemes d'identificació i signatura que estableix el Protocol d'identificació i signatura electrònica,
d'acord amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, esmentada, i la Resolució PDA/2020/2020, de 20 de juny,
de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, per la qual s'estableixen criteris excepcionals per a l'ús dels
sistemes d'identificació i signatura electrònica. Concretament, s'admeten:

a) El certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya
(https://www.idcat.cat/ciutada/menu.do).

b) El certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, la relació dels quals es pot consultar a la
secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya
(http://seu.gencat.cat).

c) El sistema idCAT Mòbil, que es pot obtenir telemàticament des de la Seu electrònica de la Generalitat de
Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits/quecal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/) i
també presencialment en diverses oficines (https://www.aoc.cat/knowledge-base/comem-puc-donar-dalta/).

7. Obligacions

Les persones beneficiàries tenen les obligacions següents:

a) Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90 bis i 92 bis
del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya.

b) Donar compliment a l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i adherir-se als principis ètics i les regles de conducta als quals les persones
beneficiàries han d'adequar la seva activitat, que consten a les bases reguladores d'aquestes subvencions, a
l'annex 2, en compliment de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model
tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.

c) Col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les funcions de control i
verificació dels òrgans que, d'acord amb la normativa, tinguin aquestes competències atribuïdes.

d) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i la normativa
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sectorial aplicable.

8. Procediment de concessió dels ajuts

8.1 El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquesta Ordre és el de concurrència no competitiva.

8.2 Els ajuts estan condicionats a la disponibilitat pressupostària. El dret de la persona interessada a percebre
l'ajut neix en el moment en què es dicti la resolució d'atorgament.

9. Criteris per a l'obtenció de l'ajut

9.1 Les sol·licituds s'ordenaran en sentit descendent (de major a menor) segons el nombre de dies en situació
de suspensió total o parcial (ERTO) o de desocupació en les persones amb contracte fix discontinu durant el
període de l'1 de gener al 31 de maig de 2021.

9.2 L'ajut s'ha d'atorgar en correspondència amb les sol·licituds presentades al procediment d'inscripció prèvia
que regula l'Ordre EMT/137/2021, de 25 de juny ,segons els requisits i les obligacions que recullen les bases
d'aquesta Ordre, d'acord amb l'apartat anterior i la dotació pressupostària.

10. Instrucció, resolució, notificació i recursos

10.1 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la persona titular de la Sub-direcció General de
Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empresa i Treball, amb la
col·laboració, en la gestió i tramitació de l'ajut, del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i el resol la persona
titular de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.

10.2 L'òrgan instructor formula la proposta de resolució dels ajuts a l'òrgan concedent, en què ha de constar el
nom i els cognoms de les persones beneficiàries, així com el NIF i l'import, i eleva la proposta a l'òrgan
resolutori.

Per formular aquesta proposta, s'ha de basar en la informació facilitada pel sol·licitant en la seva declaració
responsable, malgrat les actuacions de control i verificació que amb posterioritat es realitzin.

10.3 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de sis mesos a comptar de l'endemà de la publicació
de la convocatòria. Una vegada transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la
sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

10.4 La resolució s'ha de motivar degudament i ha d'incloure, com a mínim, la identificació de la persona
sol·licitant a la qual es concedeix l'ajut i l'import subvencionat.

10.5 La resolució de concessió, denegació o inadmissió de l'ajut es notifica mitjançant la publicació al Tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat), sens perjudici que es
puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual
i té els mateixos efectes, per raó de les circumstàncies excepcionals i la seva tramitació amb caràcter
d'urgència. La presentació de la sol·licitud de l'ajut comporta l'acceptació de la publicació de la resolució. La
publicació de les dades personals contingudes a la resolució de concessió es farà de la manera que determina
la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

10.6 Contra la resolució d'atorgament, denegació o inadmissió, que no exhaureix la via administrativa, les
persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan superior jeràrquic de l'òrgan que l'hagi
dictat en el termini d'un mes, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

11. Pagament i verificació

11.1. Prèviament al reconeixement de l'obligació del pagament, es comprovarà d'ofici si la persona beneficiària
està al corrent del pagament de les obligacions tributàries.

11.2 La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables poden determinar la inadmissió de la persona
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sol·licitant de la convocatòria, i ser causa de revocació, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

D'acord amb els articles 2.2 i 1.1h del Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, el Pla d'actuacions de
verificació s'aprovarà com a màxim durant l'exercici pressupostari posterior al pagament de l'ajut, i la
verificació de les dades i compliment dels requisits establerts es portarà a terme en un termini màxim de dos
anys des de la data d'atorgament de l'ajut.

11.3. L'òrgan gestor, a fi d'obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de l'ajut, pot requerir la
documentació justificativa de les dades declarades al document d'inscripció prèvia regulat a l'Ordre
EMT/137/2021, de 25 de juny, d'acord amb el Pla de verificació i control aprovat pel departament, durant dos
anys comptadors des de la data d'atorgament de l'ajut.

11.4. D'acord amb els apartats g) i h) de l'article 1.1 del Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, les dades
subministrades per les persones interessades en el tràmit d'inscripció prèvia, que té efectes de sol·licitud, es
fan en concepte de declaració responsable.

11.5. L'òrgan instructor en l'exercici de les seves competències, realitza les verificacions necessàries per
comprovar l'exactitud de les dades declarades, d'acord amb l'apartat h) de l'article 1.1 del Decret 46/2020, de
24 de novembre. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables pot determinar la baixa de l'afectat
del registre, l'exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, i ser causa de revocació, sens perjudici de
les responsabilitats penals, civils o administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

11.6. L'òrgan instructor comprovarà d'ofici, posteriorment, i d'acord el pla de verificació, la documentació dels
requisits que han de complir les persones beneficiaris d'aquest ajut i que estan establerts a aquesta ordre de
bases . La verificació de les dades es farà als corresponents aplicatius informàtics als quals te accés el
Departament d'Empresa i Treball i el Servei d'ocupació de Catalunya.

12. Incompatibilitats

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públic o privat, destinat a la
mateixa finalitat, respectant el que preveu, sobre incompatibilitats, l'article 9 del Real Decret-llei 30/2020, de
29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

13. Revocació i reintegrament de l'ajut

13.1 En els supòsits que preveuen l'article 99 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, o en el supòsit d'incompliment dels requisits que estableix aquesta Ordre, la
convocatòria, o les condicions que estableixi la resolució de concessió, l'òrgan concedent, amb la tramitació
prèvia del procediment legalment establert, ha de revocar les subvencions concedides i la persona física
beneficiària té l'obligació de retornar l'import rebut amb els interessos de demora que corresponguin.

13.2 Si l'òrgan concedent, a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció General, en el
marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de l'ajut concedit han
d'instar l'inici del corresponent procediment, d'acord amb el que preveu la secció quarta del capítol IX de la Llei
de finances públiques de Catalunya, i si aprecien algun motiu d'infracció han d'instar l'inici del procediment
sancionador, d'acord amb el que preveu la secció cinquena de l'esmentat capítol 9 de la Llei de finances
públiques de Catalunya i el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així
mateix, si la Intervenció General, durant els controls que dugui a terme, troba una conducta per part del
subjecte controlat que tendeix a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a l'òrgan competent
l'inici del procediment de revocació i sancionador.

14. Control de l'ajut

Les persones beneficiàries de l'ajut s'han de sotmetre a les actuacions de control que es considerin necessàries
que duguin a terme els organismes competents de l'administració.

15. Publicitat

15.1 Es farà publicitat de les subvencions concedides d'acord amb el que disposa l'article 15.1.c de la Llei
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19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

15.2 El compliment d'aquest deure es fa efectiu d'acord amb l'article 45.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer,
sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, mitjançant la publicació d'aquesta informació al
Registre de subvencions i ajuts de Catalunya al qual es pot accedir des del Portal de la transparència de
Catalunya (http://transparencia.gencat.cat).

15.3 Igualment, d'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, s'ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de
subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

15.4 D'acord amb l'article 45.5 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la
informació pública, cal preservar la identitat de les persones físiques beneficiàries de subvencions i d'ajuts
públics atorgats per qualsevol cas que suposi la revelació de dades personals mereixedores d'especial protecció
i, en particular, per motius de vulnerabilitat social.

16. Protecció de dades

S'incorporaran al tractament “Subvencions en matèria de Relacions Laborals”.

Responsable del tractament: Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral
del Departament d'Empresa i Treball.

Finalitat: La finalitat és gestionar les subvencions, els tràmits d'inscripcions previs i l'enviament d'informació.

Legitimació: En compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament. I consentiment de l'interessat. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.

Destinataris: Les dades es cediran al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos
al tractament i sol·licitar-ne la limitació, quan sigui procedent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un
escrit a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral per correu postal
(C. Sepúlveda, núm. 148-150, 08011 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a
dgrelacionslaborals.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).

També, s'incorporarà la Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Base de dades de subvencions
i ajuts”.

Responsable del tractament: Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Finalitat: La finalitat d'aquest fitxer és la de gestionar els expedients de subvencions i ajuts del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya.

Legitimació: Compliment de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei
Públic d'Ocupació de Catalunya i del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei d'Ocupació.

Destinataris: Les dades no es cediran a tercers.

Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a
oposar-vos al seu tractament en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu
d'adreçar un escrit a la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; carrer Llull, 297-307, 08019-
Barcelona, o correu electrònic adreçat a protecciodades.soc@gencat.cat signat electrònicament amb DNI
electrònic o certificat digital reconegut. Més informació al web:
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/.

Així mateix, les dades de les persones beneficiàries s'incorporaran al fitxer Gestor de l'Oficina Virtual de
Tràmits, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb
l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través del portal multicanal Gencat Serveis i Tràmits. L'òrgan
responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona pot exercir
els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r. 08003 Barcelona.

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals (LOPDGDD), i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), les dades de caràcter personal
s'hauran de tractar d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre
protecció de dades.
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Així mateix s'han de tenir en compte els límits legals aplicables a la publicitat de dades de persones físiques en
el termes que estableix l'article 14 del Decret 8/2021 de 9 de febrer.

17. Infraccions i sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases, serà aplicable el règim d'infraccions i
de sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, els capítols II i VI del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, així com el que estableixen els articles 101 i següents
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, en tot el que no s'hi oposi, amb independència del reintegrament total o parcial de l'ajut.

18. Indicadors

18.1 L'òrgan concedent ha d'establir els mitjans i els terminis per al registre d'informació de les dades, de
manera estandarditzada i sistematitzada, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l'objectiu de
complir els requisits de certificació i/o justificació a la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals, al Pla
anual de polítiques d'ocupació (PAPE), al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, al Pla de desenvolupament de
polítiques actives d'ocupació (PDPA), i als pressupostos de la Generalitat de Catalunya. El registre s'ha de fer
com a mínim trimestralment.

18.2 La convocatòria n'ha d'establir els indicadors i els mecanismes de recollida.

19. Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables els preceptes que contenen el capítol
IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, en tot el que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, i el Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
catalanes; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de
la Generalitat de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com el que
disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya del present exercici, i qualsevol altra normativa
comunitària, estatal i autonòmica que pugui ser aplicable.

Annex 2

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la
seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei han
d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als
quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests
principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les
persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual
incompliment d'aquests principis.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i podran ser completats en els
seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i característiques
de les persones beneficiàries, en les bases de la corresponent convocatòria de subvenció o ajut corresponent.

Principis ètics i regles de conducta
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1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels
òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques professionals no laborals que, al parer seu,
sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'han d'abstenir de realitzar qualsevol acció que
pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat assumeixen
les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o de les professions
corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No dur a terme accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en
els processos derivats d'aquestes convocatòries.

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la
subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni
per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al seguiment i/o l'avaluació del
compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la
informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en
relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparència que els pertoquin de manera directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'apartat
quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta En cas d'incompliment dels
principis ètics i de les regles de conducta serà aplicable el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, del
29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici de
les altres possibles conseqüències que preveu la legislació vigent en matèria de subvencions.

(21.204.009)
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